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Nieuwsbrief BOVO
Van groep 8 naar het Candea College

Methodisch en didactische leerlijnen

De aanmeldingen van nieuwe leerlingen voor
aankomend schooljaar zijn binnen. Bedankt
voor de overdrachten en fijne gesprekken die
we samen al hebben gehad. We zijn begonnen met het schrijven van groepsplannen
voor mentoren in leerjaar één op het Candea
College. De komende tijd vinden warme
overdrachten met jullie plaats (in sommige
gevallen ook met aanstaande mentoren).
Leerlingen die zijn opgegeven voor de
Opstaptraining, ontvangen hierover, net als
jullie, rond 15 april bericht.

Dit schooljaar hebben onze collega’s vakdocenten Engels en techniek structureel lessen gegeven op basisscholen met als doel dat door deze
samenwerking een doorlopende leerlijn Engels
en een doorlopende leerlijn techniek ontstaat
waarbij collega’s op de drempel tussen primair
onderwijs en voorgezet onderwijs mét elkaar leren en een methodisch, didactische leerlijn ontwikkelen.

Alle nieuwe leerlingen zullen half april een
mooie ansichtkaart ontvangen met de tekst:
“Welkom op het Candea College!”
Op 30 juni is de kennismakingsmiddag waar
leerlingen kennis maken met hun nieuwe
mentor(en) en medeleerlingen. Meer informatie hierover volgt voor 1 juni a.s.

Voorgaande jaren waren er leerlingen die
nog na de meivakantie werden aangemeld.
Vanwege het indelen van klassen en daarmee samenhangend het inrichten van lesroosters is dit niet wenselijk en op uitzonderlijke gevallen na ook niet mogelijk.

Door Corona zijn er op dit moment helaas geen
lessen techniek. De lessen Engels worden op basisschool De Brug wekelijks wel gegeven, digitaal
uiteraard.
Aankomend schooljaar zullen we verder gaan
met de inzet van vakdocenten. Niet alleen voor
de vakken Engels en techniek, maar ook voor
bijvoorbeeld beeldende vorming, gamification,
scheikunde, onderzoek en ontwerpen, gym en
biologie. Alles vanuit jullie vragen, wensen en behoeftes.
Dus vind je het leuk en waardevol om met collega’s van het Candea College samen een
methodisch / didactische leerlijn voor een
bepaald vak op te zetten waarbij (wederzijds) ook
lessen worden gegeven: wij horen het graag!

Mini maatwerk

Thematisch onderwijs

Het mini maatwerk aanbod voor leerlingen in
groep 6,7 en 8 geldt zoals jullie weten tot en
met einde juni dit schooljaar. In verband met
de coronamaatregelen zullen de lessen voorlopig nog digitaal plaatsvinden. Heb je een
aanvraag voor een les, wij horen het graag!

Aankomend schooljaar zullen collega’s van het
Candea College ook samenwerken binnen
thematisch onderwijs op een aantal basisscholen. Er zullen vakleerkrachten van Candea College samen met leerkrachten in het basisonderwijs
lessen geven en participeren op basisscholen
binnen de thema’s waarin basisscholen werken.
Op dit moment zijn er vier basisscholen die zich
hiervoor hebben aangemeld waarbij het gaat om
de thema’s: Worden wat je wil, menselijk
lichaam, duurzaamheid en de Romeinen.
Als er meer scholen zijn die interesse hebben in
deze manier van samenwerken, horen wij het
graag!

Meer informatie
Wil je meer weten over onze trajectklas, de
MIK-klas of ben je op zoek naar een formulier? Voor jullie staat dit allemaal op onze
website: www.candea.nl > groep 7 + 8 >
informatie collega’s PO.
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Leeropbrengsten na Covid-19

Na de meivakantie zal voor het komende schooljaar een interventieprogramma ingericht
worden voor leerlingen in de eerste klas op het Candea College, gericht op leeropbrengsten bij
begrijpend lezen en rekenen. Het is de bedoeling dat collega’s van basisscholen samen met collega’s van Candea College dit programma inrichten en vormgeven waarbij met name de
expertise vanuit het basisonderwijs van essentieel belang is.
De maatwerklessen die bij deze interventie horen, zullen gegeven worden op vier middagen door
leerkrachten uit het basisonderwijs en Candea College. Voor dit project is subsidiegeld beschikbaar dat kan worden ingezet om eventuele vervanging voor lessen te organiseren. Er hebben
zich al collega’s aangemeld. Wil je ook een bijdrage leveren, wij horen graag van je!

Agenda
· 4 april 2021:
Deadline opgeven Opstaptraining
· Week 17 2021: Start Opstaptraining
· 30 juni 2021:
Kennismakingsmiddag op Candea College voor de nieuwe brugklassers
(beide locaties)

Hartelijke groeten,
Eric Robbers & Marenka van Toor
Contactpersonen basisscholen

